
การฝึกอบรมหลกัสูตร   
เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง 

 

วตัถุประสงค ์: เพ่ือเพิม่พูนความรู้ทางวชิาการและเสริมทักษะงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง 
ในเร่ืองต่อไปน้ี 

1. งานก่อสร้างสะพาน : รูปแบบและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่                        
2. เทคนิคการก่อสร้างและการบริหารสัญญางานก่อสร้างสะพาน 
3. การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวสัดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน 
4. ความเสียหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน 
5. การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาสะพาน 
6. การปรับปรุงและบูรณะสะพาน 

 
รายละเอยีดหลกัสูตร 
จัดฝึกอบรม  ระยะเวลา 3 วนั  โดยมีรายละเอียดหัวข้อวชิาดังต่อไปนี ้ 
 
1. หัวข้อ งานก่อสร้างสะพาน : รูปแบบและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่                                  3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ภาพรวมงานก่อสร้างสะพาน  
                     รูปแบบสะพานและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ของประเทศ  
     ประเด็นส าคญั     1. รูปแบบสะพานและโครงสร้างสะพานแบบต่างๆ   
                           2. ขั้นตอนการก่อสร้างสะพาน  
                           3.  กระบวนงานต่างๆในงานก่อสร้างสะพาน 
                           4. ปัจจยัและขอ้ก าหนดต่างๆในงานก่อสร้างสะพาน 
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้างสะพาน (นายพรชัย   ศิลารมย์)  
 
2. เทคนิคการก่อสร้างและการบริหารสัญญางานก่อสร้างสะพาน                                          3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั เทคนิควธีิการก่อสร้างสะพาน 
                     แบบต่างๆและขั้นตอนการบริหารสัญญาก่อสร้างไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     ประเด็นส าคญั     1. เทคนิคการก่อสร้างสะพานแบบต่างๆ   
                           2. ปัญหาและขอ้จ ากดัในงานก่อสร้างสะพาน 
                           3. ขั้นตอนการคิดราคากลาง และขั้นตอนการคดัเลือกผูรั้บจา้ง 
                           4. การบริหารสัญญาก่อสร้าง กรณีปรับเปล่ียนรูปแบบและวธีิการก่อสร้าง 
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านควบคุมงานก่อสร้างสะพาน (นายพรชัย ศิลารมย์)  



 
3. การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวสัดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน                          3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ขั้นตอนการควบคุมการก่อสร้าง        
                     การควบคุมคุณภาพวสัดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน ได้แก่ Pot Bearing,  
                     Expansion Joint  ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     ประเด็นส าคญั     1. Flow Chart การควบคุมงานก่อสร้าง 
                               -สะพานขนาดเล็ก  
                               -สะพานขนาดใหญ่ 
                           2. การควบคุมงานก่อสร้างฐานรากสะพาน ฐานรากแผ ่และฐานรากเสาเขม็  
                               (Sub Structure) 
                           3.  การควบคุมงานก่อสร้างโครงสร้างสะพานส่วนบน (Super Structure) 
                           4.  การควบคุมการหล่อคอนกรีตส าเร็จรูป 
                           5.  ขั้นตอนและขอ้ควรค านึงถึงในการควบคุมการก่อสร้างสะพาน                             
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผูเ้ช่ียวชาญดา้นก่อสร้างและควบคุมวสัดุก่อสร้าง ( นายธีรพนัธ์  ภูมิรัตนประพิณ )  
 
 
4. ความเสียหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน                                  3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั สาเหตุและกลไกท่ีมีผลต่อความ
เสียหาย 
                     ของสะพาน ลกัษณะความเสียหายและมาตรการแกไ้ข และป้องกนัความเสียหายไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
                     ทั้งในระหวา่งการก่อสร้างสะพานและเม่ือเปิดการใชง้านสะพาน 
     ประเด็นส าคญั     1. ลกัษณะความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกบัสะพาน 
                           2. สาเหตุความเสียหายในโครงสร้างสะพาน  
                           3. กลไกท่ีส าคญัและมีผลต่อการช ารุดเสียหายของสะพาน   
                           4. การส ารวจความเสียหายของสะพาน และการประเมินผลกระทบต่อสะพาน 
                           5. มาตรการแกไ้ขและป้องกนัความเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านการบ ารุงรักษาสะพาน (ดร.ธนศักดิ์  วงศธนากจิเจริญ)  
                    
 
 
 



 
5. การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาสะพาน                                                                  3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั ระบบการตรวจสอบและบ ารุงรักษา 
                      สะพาน รวมทั้งวธีิการตรวจสอบสะพานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     ประเด็นส าคญั     1. การตรวจสอบสะพานแบบ Major Inspection 
                           2. การตรวจสอบสะพานแบบพิเศษ Special Inspection 
                           3. การตรวจสอบและออกแบบแกไ้ขสะพานช ารุด 
                           4. การทดสอบพฤติกรรมการรับน ้าหนกัของสะพาน 
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านการบ ารุงรักษาสะพาน  (ดร.สุกจิ ยนิดีสุข) 
 
6. การปรับปรุงและบูรณะสะพาน                                                                           3 ช่ัวโมง 
    วตัถุประสงค ์ เพื่อใหผู้เ้ขา้รับการฝึกอบรมมีความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบั วธีิการปรับปรุงและบูรณะ 
                     ส่วนประกอบต่างๆของสะพานไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
     ประเด็นส าคญั     1. งานซ่อมรอยต่อพื้นสะพาน 
                           2. งานซ่อมพื้นสะพาน   
                           3. งานก่อสร้างขยายความกวา้งสะพาน 
                           4. งานยกระดบัพื้นสะพานและต่อความยาวเสาตอม่อ 
                           5. งานแกไ้ขตอม่อสะพานทรุด 
                          6.  การซ่อม Pot Bearing และ Expansion Joint  ท่ีช ารุดเสียหาย 
     วธีิการ     การบรรยายและยกกรณีตวัอยา่ง 
     วทิยากร   วทิยากรผู้เช่ียวชาญด้านปรับปรุงและบูรณะสะพาน  (ดร.สุกจิ ยนิดีสุข)                                                             
 
จ านวนและคุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม 
 รุ่นละ 20-25  คน โดยผูเ้ขา้รับการฝึกอบรมมีคุณสมบติัดงัน้ี 
 - ขา้ราชการ และผูรั้บเหมาก่อสร้าง/ ท่ีปรึกษาควบคุมงานก่อสร้าง /หน่วยงานเอกชนท่ีปฏิบติัหนา้ท่ีดา้น
ควบคุมการก่อสร้างและงานบ ารุงรักษาสะพาน หรืออ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
  สอบถามข้อมูลเพิม่เติมได้ที่  

 สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย เลขท่ี  216/11-12  อาคารสงขลา 2  ถนนบอนด ์สตรีท    เมืองทองธานี   

 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด  จ.นนทบุรี  11120  โทรศพัท ์ 02- 984 0836 , 089 777 1283, 086 344 0555        

 โทรสาร 02 984 0326 



 
แบบฟอร์มการลงทะเบียน  

               หลกัสูตร เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง                
               รุ่นที ่ 3   ระหว่างวันที ่ 12-14  พฤศจิกายน   2561     ณ ห้องกราซิโน  ช้ัน 8   
โรงแรม เดอะ พาลาซโซ  111  ซอยเนียมอุทศิ  ถนนรัชดาภิเษก  กทม. 10400  โทร. 02 276 4995-9 

 
  ช่ือ/นามสกุล.................................................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
  หน่วยงาน/ท่ีตั้งหน่วยงาน................................................................................................................................       
.......................................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์........................................................................โทรสาร.................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ...................................................Email.................................................................................... 
 
  ช่ือ/นามสกุล.................................................................................................................................................... 
  ต าแหน่ง........................................................................................................................................................... 
  หน่วยงาน/ท่ีตั้งหน่วยงาน................................................................................................................................       
.......................................................................................................................................................................... 
 โทรศพัท.์........................................................................โทรสาร.................................................................... 
 โทรศพัทมื์อถือ...................................................Email.................................................................................... 
     
อตัราค่าลงทะเบียน  คนละ  9,000.-บาท 
   การช าระเงินค่าลงทะเบียน  โอนเงินเข้าบัญชี 
   ช่ือบัญชี  สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย  เลขทีบ่ัญชี  106-5-46566-6 
                  ประเภทบัญชีสะสมทรัพย์  ธนาคารกรุงเทพ  สาขาประตูน า้ 
   โปรดส่งส าเนา slip การโอนเงินพร้อมระบุช่ือผู้เข้ารับการฝึกอบรม  รุ่นทีฝึ่กอบรม 
   ไปยงัโทรสารหมายเลข 0 2984 0326  
  
   หากมีข้อสอบถามเพิม่เติม  โปรดติดต่อสมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
    โทรศัพท์  0 2984 0836   หรือ 08 9777 1283  และ 08 6344 0555 
 
** กรณยีกเลกิการฝึกอบรม  สมาคมฯขอสงวนสิทธ์ิไม่คืนเงินค่าลงทะเบียน  แต่สามารถเปลีย่นรุ่นหรือ
เปลีย่นตัวผู้เข้ารับการฝึกอบรมได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
 



ก าหนดการหลกัสูตร  “ เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง ”  รุ่นที ่3     
วนัที ่ 12 – 14  พฤศจิกายน  2561 

ณ ห้องกราซิโน  ช้ัน 8  โรงแรม เดอะ พาลาซโซ  111  ซอยเนียมอุทิศ  ถนนรัชดาภิเษก  กทม. 10400  โทร. 02 276 4995-9 
 

วันจันทร์ที ่ 12  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  08.30 – 08.50 น.     ลงทะเบียน 
เวลา  08.50 – 09.00 น.     แนะน าหลกัสูตรและเปิดการฝึกอบรม  
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  งานก่อสร้างสะพาน : รูปแบบและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่  
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วชิา งานก่อสร้างสะพาน : รูปแบบและโครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ (ต่อ)    
เวลา  12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.     หวัขอ้วชิา เทคนิคการก่อสร้างและการบริหารสัญญางานก่อสร้างสะพาน   
เวลา  14.30 – 14.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.     หวัขอ้วชิา เทคนิคการก่อสร้างและการบริหารสัญญางานก่อสร้างสะพาน    (ต่อ)   
 

วันอังคารที ่ 13  พฤศจิกายน  2561  
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวสัดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน  
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วิชา การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุมวัสดุและอุปกรณ์ส่วนประกอบของสะพาน 
(ต่อ) 
เวลา  12.00 – 13.00 น.     รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.     หวัขอ้วชิา ความเสียหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน    
เวลา  14.30 – 14.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.     หวัขอ้วชิา ความเสียหายของสะพาน สาเหตุและผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน   (ต่อ)   
 

วันพุธที ่ 14  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  09.00 – 10.30 น.     หวัขอ้วชิา  การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาสะพาน 
เวลา  10.30 – 10.45 น.     อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  10.45 – 12.00 น.     หวัขอ้วชิา การตรวจสอบและการบ ารุงรักษาสะพาน  (ต่อ ) 
เวลา 12.00 – 13.00 น.    รับประทานอาหารกลางวนั 
เวลา  13.00 – 14.30 น.   หวัขอ้วชิา  การปรับปรุงและบูรณะสะพาน  
เวลา  14.30 – 14.45 น.   อาหารวา่งและเคร่ืองด่ืม 
เวลา  14.45 – 16.00 น.   หวัขอ้วชิา การปรับปรุงและบูรณะสะพาน  (ต่อ ) 
 

................................ 



                             สมาคมทางหลวงแห่งประเทศไทย 
 

การฝึกอบรมหลกัสูตร  :  “ เทคนิคงานก่อสร้างและบ ารุงรักษาสะพานทางหลวง ” 
รุ่นที่ 3    วนัที ่ 12 – 14  พฤษภาคม  2561 

ณ ห้องกราซิโน  ช้ัน 8  โรงแรม เดอะ พาลาซโซ  111  ซอยเนียมอุทิศ  ถนนรัชดาภิเษก  กทม. 10400  โทร. 02 276 4995-9 
  
 

วชิา วนัที ่– เวลา วทิยากร 

1. งานก่อสร้างสะพาน : รูปแบบและ 
    โครงสร้างสะพานขนาดใหญ่ 
 

วนัจันทร์ที ่ 12  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
 

นายพรชัย     ศิลารมย์ 

2. เทคนิคการก่อสร้างและการบริหาร 
    สัญญางานก่อสร้างสะพาน 
 

วนัจันทร์ที ่ 12  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
 

นายพรชัย     ศิลารมย์ 

3. การควบคุมการก่อสร้าง การควบคุม 
    วสัดุและ อุปกรณ์ส่วนประกอบของ 
     สะพาน 

วนัองัคารที ่ 13  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
 

นายธีรพนัธ์   ภูมิรัตนประพณิ 

4. ความเสียหายของสะพาน สาเหตุ 
    และผลกระทบต่อโครงสร้างสะพาน 
 

วนัองัคารที ่ 13  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  13.00 น. – 16.00 น. 
 

ดร.ธนศักดิ์   วงศ์ธนากจิเจริญ 

5. การตรวจสอบและการบ ารุงรักษา 
    สะพาน 
 
 

วนัพุธที ่ 14  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  09.00 น. – 12.00 น. 
 

ดร.สุกจิ    ยนิดีสุข 

6. การปรับปรุงและบูรณะสะพาน 
 

วนัพุธที ่ 14  พฤศจิกายน  2561 
เวลา  13.00 น. – 16.00 น. 
 

ดร.สุกจิ    ยนิดีสุข 

 
 

 

 


